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Om Miliarium Bolig

FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Miliarium Bolig ble etablert rundt årsskiftet 
2015/2016 med 4 eiendommer i reguleringsfase. 
Vi var 2 ansatte da. Siden da har vi gradvis, både i 
medvind og motvind, bygget en solid økonomisk 
og organisatorisk grunnmur.

Vi estimerer vår verdijusterte egenkapital 
ved årsskiftet 2018 / 2019 til ca. NOK 600 
millioner. Dette reflekterer en portefølje på 
ca. 2.000 boligenheter, inkludert en strate-
gisk viktig investering i Corponor, som er 
en av Bodøs mest markante boligutviklere. 
Vi har etablert et sterkt lag på 10 med-
arbeidere som jeg er overbevist om at vil 
utrette mye i årene fremover. 

Verdiskapningen hittil forklares delvis av et 
boligmarked som overordnet har utviklet 
seg positivt de siste årene. Lavt rentenivå, 
god tilgang til fremmedfinansiering og gode 
bankrelasjoner har også vært medvirkende. 
Vi har krydret disse viktige faktorene med 
betydelig pågangsmot, dedikasjon og 
tålmodighet i vår daglige virksomhet. Og; vi 
har tenkt litt annerledes enn mange andre.

Jeg har prinsipielt tro på eiendom i områder 
der mange folk har (eller kan ha) lyst til å 
bo og oppholde seg. Sentrale og attraktive 
tomter er et knapphetsgode. Etter hvert som 
rentenivået og alternativavkastningen for 
investorer har blitt lavere, har betydelig mer 
kapital funnet veien inn i eiendom. Vi merker 
tydelig at konkurransen intensiveres. 

2018 markerer en viktig milepæl for Miliarium 
Bolig. 2018 var året da vi overleverte våre 
første boliger. Jeg reflekterer over at dette 
dreier seg om boliger som er bygget på 
en tomt som vi kjøpte ferdig regulert i 
første halvår 2016. Reguleringsprosesser 
tar tid. I Oslo og Bergen jobber vi foreløpig 
utelukkende med reguleringsprosesser. 
I 2019 og 2020 kommer vi til å overlevere 
boliger på løpende bånd i Tromsø, Bodø og 
Sandefjord. 

Vi er forberedt på at det i årene fremover 
kan komme både forventede og plutselige 
svingninger i finans- og boligmarkedene. I 
slike forbindelser oppstår ofte spennende 
muligheter. Vi har lagt et solid grunnlag for 
å kunne vokse betydelig i årene fremover. 
Vi har kapasitet og ressurser til å kunne 
gripe nye muligheter. Jeg gleder meg til 
fortsettelsen med Miliarium Bolig!

PEDER STAVNES KARLSEN
Administrerende direktør
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Kunden 
i fokus

Attraktive fellesområder

Personlig service

Fleksible planløsninger

Teknologiske løsninger
Tilleggstjenester

Vi ønsker å overgå våre boligkjøperes 
forventninger, blant annet gjennom god 
konseptutvikling. I tillegg til prosjektspesifikk 
konseptutvikling, tilbyr vi vårt Premium-
konsept i spesielt utvalgte prosjekter.

Miliarium Premium inkluderer ekstra 
bokvaliteter og tilgang til attraktive innendørs 
og utendørs fellesområder, som f.eks. lounge-
område, gjesteleilighet, selskapslokale, 
trimrom og lekerom, samt personlig service 
og tilleggstjenester. Utearealene har høy 
prioritet i premium-konseptet.

Premium-konseptet tilpasses til de aktuelle 
prosjektene for å treffe lokalmarkedets behov 
og betalingsvilje. 

I Sandefjord er vi godt i gang med byggingen 
av 137 leiligheter i prosjektet «Nye Kilen 
Brygge» med Premium-konseptet integrert. 
Det er gledelig at mange av boligkjøperne 
identifiserer Premium-konseptet som en av 
grunnene til at de har valgt å kjøpe bolig her. 

Miliarium Bolig utvikler eiendom med hovedfokus 
på bolig. Vår visjon er å være best i klassen på å 
utvikle eiendommer med boligpotensial. Vår misjon 
er å bidra til god steds- og byutvikling og å skape 
verdier for våre kunder, medarbeidere og eiere.

OM MILIARIUM BOLIG

Miliarium Bolig inngår i en gruppering av 
selskaper som sammen omtales som 
Adolfsen-Gruppen. Miliarium Bolig er 
Adolfsen-Gruppens spydspiss for bolig-
utvikling. Totalt representerer Adolfsen-
Gruppen ca. 23.000 ansatte i Norden, ca. 
NOK 13 milliarder i årlig omsetning, ca. 
NOK 550 millioner i årlige leieinntekter fra 
eiendom, samt et betydelig utviklings-
potensial i eiendomsporteføljen. 

Utover eiendom er mesteparten av virksom-
heten i Adolfsen-Gruppen relatert til helse,
omsorg, reiseliv og bemanning. Hoved-
personene bak Adolfsen-Gruppen er brødrene 
Kristian A. Adolfsen og Roger Adolfsen.

Miliarium Bolig har kunden i fokus:

Tomtespesifikk konseptutvikling basert 
på lokalmarkedets preferanser
Behovs- og markedsorienterte 
tilpasninger på mikronivå
Alltid fokus på gode bokvaliteter, 
gjennomtenkte og fleksible 
planløsninger og attraktiv arkitektur

MILIARIUM PREMIUM

– Miliarium betyr milepæl på latin.
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Bakenforliggende eiere

Kristian og Roger Adolfsen

Peder S. Karlsen

Even Carlsen

Benn Eidissen

OM MILIARIUM BOLIG

LEDERGRUPPEN

STYRET I MILIARIUM BOLIG AS

Peder S. Karlsen
Administrerende direktør 

Gründer og medeier i Miliarium Bolig
Tidligere erfaring fra private equity og  
strategisk rådgivning, bl.a. i The Boston 
Consulting Group og A.T. Kearney
Siviløkonom fra BI (spesialisering i finans)
MBA fra INSEAD

Martin Høeg Haanes
Utviklingsdirektør 

Tidligere erfaring fra prosjekt- og eiendoms-
utvikling, bl.a. i Selvaag Eiendom, OEC 
Consulting og Statsbygg
Erfaring fra offentlige og private utviklings- 
og byggeprosjekter, både næring og bolig
Sivilingeniør fra NTNU (spesialisering i 
(prosjekt)ledelse)

Marit Schaug-Pettersen
Økonomisjef 

Tidligere erfaring fra økonomi, regnskap, finans 
og tilgrensende funksjoner, bl.a. i OEC Gruppen, 
OBOS og PwC
Siviløkonom fra NHH (spesialisering i regnskap 
og økonomisk styring)

Eileen V. Dreyer
Salgs- og markedsdirketør 

Tidligere partner og daglig leder innen 
prosjektmegling/eiendomsmegling (Eie)
Tidligere erfaring fra prosjektmegling/
eiendomsmegling, bl.a. i Notar og Eie
Eiendomsmegler MNEF

Miliarium Bolig AS er holdingselskapet i et konsern som består av mange 
hel- og deleide eiendomsselskaper.

Styrets leder
Roger Adolfsen

Styremedlem 
Kristian A. Adolfsen

Styremedlem  
Peder S. Karlsen

Styremedlem  
Ane Nordahl Carlsen

Styremedlem  
Benn H. Eidissen

6 7



NØKKELTALL

MORSELSKAP 2018

Driftsinntekter -

Driftskostnader 1,2

Driftsresultat -1,2

Finansposter 16,4

Årsresultat 15,3

KONSERN 2018

Driftsinntekter 96,7

Driftskostnader 117,4

Driftsresultat -20,7

Finansposter 52,3

Årsresultat 34,9

MORSELSKAP 2018

Eiendeler 547,2

Gjeld 97,2

Egenkapital 450,0

KONSERN 2018

Eiendeler 924,3

Gjeld 433,5

Egenkapital 490,7

Resultat

NOK Millioner

MNOK MNOK

MNOK MNOK

Resultat

Balanse Balanse
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2018 ble et godt salgsår for Miliarium Bolig. 
I våre og Corponor sine prosjekter solgte 
vi totalt 185 boliger, med en tilhørende 
salgsverdi på på ca. 885 MNOK.

«Bjerkaker Sjøpark» er et av Tromsøs største 
boligprosjekter med 333 boliger. I 2018 
solgte vi 67 leiligheter i dette prosjektet, 
som tilsvarte ca. 8% av antall solgte boliger i 
Tromsø. Salgsgraden i lanserte salgstrinn var 
ca. 80% ved årsslutt. 

I prosjektet «Nye Kilen Brygge» i Sandefjord 
solgte vi 47 leiligheter i 2018. Prosjektet består 
av 137 leiligheter. Også her var salgsgraden 
i lanserte salgstrinn ca. 80% ved årsslutt. 
Prosjektet har for øvrig høyest snittpris av alle 
boligprosjekter i Sandefjord og oppnådde 

prisrekord da en av toppleilighetene ble solgt 
for 20,4 millioner kroner, tilsvarende ca. kr. 
90.000 per kvm. 

I Bodø solgte Corponor ut alle de 48 
leilighetene i prosjektet «The Storm» på 
få uker og oppnådde samtidig rekordhøye 
salgspriser i dette spektakulære prosjektet. 
Vi overleverte til sammen 167 boliger i 2018.

Vår urealiserte prosjektportefølje hadde ved 
årsslutt 2018 en estimert total salgsverdi til 
sluttkunde på ca. 11 MRD NOK. Miliarium Bolig 
sin andel utgjør ca. 70%.

EILEEN VAMMERVOLD DREYER 
Salgs- og markedsdirektør

I 2018 jobbet vi med 12 prosjekter; 7 i Stor-
Oslo, 2 i Bergen og 3 i Tromsø. Utover dette, 
har Corponor flere prosjekter under utvikling 
i Bodø. Prosjektporteføljen vår omfattet 
ved årsslutt 2018 anslagsvis ca. 2.000 
boligenheter, hvorav ca. 250 enheter var 
i produksjon.
 
I Bjerkaker Sjøpark i Tromsø, som vi eier 50/50 
sammen med Barlindhaug Eiendom, har vi de 
siste par årene hatt et offensivt utbyggings-
tempo. Tidlig i 2018 igangsatte vi bygging 
i Nye Kilen Brygge i Sandefjord som vi eier 
50/50 sammen med AF Eiendom. I Bodøsjøen 
Park, som utvikles i Corponor-regi, fortsatte 
produksjonen jevnt og trutt gjennom året.

Prosjektene våre varierer fra ca. 20 til ca. 500 
enheter. Barnehage, betydelige nærings-
arealer og omfattende infrastrukturutbygging 
inngår i noen av prosjektene. 

I 2018 styrket vi utviklingsteamet med 4 nye 
ansettelser. Hver nye medarbeider bidrar med 
kompletterende bakgrunn og kompetanse. 
Sammen bygger vi sten på sten i ferden mot 
våre langsiktige målsetninger. Vi skal etterlate 
oss fotavtrykk som vi kan være stolte over og 
mange kan glede seg over. Vi er klare for et 
spennende 2019!

MARTIN HØEG HAANES
Utviklingsdirektør

UTVIKLING OG SALG SALG

ET FOTAVTRYKK VI ER STOLTE AV

ET GODT SALGSÅR

UTVIKLING OG SALG

Salg

Prosjektfase

Overleveringer 

Boligtype

Regulering

Ferdig regulert

Bygging

Leiligheter
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Miliarium Bolig er involvert / investert i 
prosjekter i Stor-Oslo, Bergen, Bodø og Tromsø 
og hadde totalt ca. 2.000 boliger under utvikling 
i prosjektporteføljen ved årsslutt 2018.

Barnehage, betydelige næringsarealer og omfattende infrastrukturutbygging 
inngår i noen av prosjektene. Vi eier som regel 50% eller 100% av prosjektene 
vi er involvert i.

Prosjektgeografi

TROMSØ 
1 prosjekt under oppføring (totalt 333 enheter)
1 prosjekt ferdig regulert, ikke igangsatt (totalt ca. 260 enheter)
1 prosjekt i reguleringsfase

BERGEN 

2 prosjekter i reguleringsfase  
(forventet totalt ca. 200 enheter)

BODØ* 

1 prosjekt ferdigstilt i 2018 (totalt 140 enheter)
1 prosjekt under oppføring (ca. 250 enheter)
1 prosjekt i salg (ca. 50 enheter)
Eierandeler i flere utviklede næringsbygg
* Miliarium Bolig eier 50% av Corponor AS 

STOR-OSLO
1 prosjekt under oppføring  
(totalt 137 enheter)
6 prosjekter i reguleringsfase 
(forventet totalt ca. 900 enheter)

PROSJEKTER

7%

54%
28%

12%

Oslo

Bergen

Tromsø

Bodø
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PROSJEKTER  /  STOR-OSLO

NYE KILEN BRYGGE, Sandefjord

137 leiligheter fordelt på 7 bygg ved 
sjøkanten i Sandefjord. Premium-konsept 
med fellesarealer og servicevert. Samarbeid 
med AF Eiendom.

DR. HOLMS VEI 15, Oslo

Attraktive tomannsboliger på prakttomt i 
Holmenkollåsen. Ærverdig hovedhus med stort 
utviklingspotensiale.

MUNKERUDGRENDA, Oslo

50 småhus på utsiktstomt ved Nordstrand.
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PROSJEKTER  /  STOR-OSLO

HUSEBYPLATÅET, Oslo

Stedsutvikling med boliger og næring m.m., 
beliggende inntil Montebello T-banestasjon. 
Samarbeid med JM Norge. 

MONTEBELLO TERRASSE, Oslo

Eksklusivt boligprosjekt på utsiktstomt ved 
Montebello T-banestasjon. Samarbeid med 
Fredensborg Bolig.

BRATTLIKOLLEN, OSLO

Bolig/næring i Sandstuveien, kort avstand 
til Brattlikollen T-banestasjon. Samarbeid 
med Bonum.
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PROSJEKTER  /  BERGEN

KRISTIANBORG, Bergen

Bolig og næring ved nye Kristianborg 
bybanestopp.

BJERKAKER SJØPARK, Tromsø

333 leiligheter og offentlig sjøpark ved 
strandkanten på Sør-Tromsøya. Samarbeid 
med Barlindhaug Eiendom.

PROSJEKTER  /  TROMSØ
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THE STORM, Bodø

Hotell og leiligheter i kombinasjon midt i 
Bodø sentrum. Prosjekt i regi av Corponor. 
Samarbeid med Barlindhaug Eiendom.

NORMANNSGÅRD, Tromsø

Ca. 260 leiligheter og småhus med 
vestvendt beliggenhet på Kaldslett. 
Noe næring og betydelig infrastruktur.

PROSJEKTER  /  TROMSØ PROSJEKTER  /  BODØ
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BRYGGERIKVARTALET, Bodø

140 leiligheter i Bodø sentrum.
Prosjekt i regi av Corponor. Samarbeid med 
Barlindhaug Eiendom.

PROSJEKTER  /  BODØ

BODØSJØEN PARK, Bodø

Ca. 250 leiligheter og eneboliger i rekke, 
6 km fra Bodø sentrum. Prosjekt i regi av 
Corponor.
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KONTAKT

post@miliarium.no

Husebybakken 28 B
0379 Oslo

miliarium.no
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